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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
Sūkis: DIEVAS MŪSŲ PRIEGLAUDA IR STIPRYBĖ
LIETUVOS AR... LIETUVIŲ KRIKŠTAS?

Sukaktis, minėjimas, jubiliejus, tai 
žvilgsnis 1 praeiti: pažvelgti j nueitą ke
lią, j dėtas pastangos, j patirtas kliūtis, 
sunkumus; pasidžiaugti pasiektais rezul
tatais, apgailėti pralaimėjimus bei nesėk
mes, pasimokyti iš kitu ryžto, o taip 
pat iš pastebėtu klaidu (Iš praeities../').

Tačiau minėjimas, jubiliejus - ne tik 
žvilgsnis atgai Tikras, sveikas, prasmin
gas minėjimas - tai žvilgsnis, ryžtas, pas
tangos, planai .teičiai. Taigi - žvilgsnis 
pirmyn.

Neseniai praėjęs Kazimierinis Jubilie
jus ~ kaip pabrėž k Lietuvos vyskupai 
ir pats Popiežius - mus veda - turi vesti.
- j visai lietuviu tautui dar svarbesnį ju
biliejų - Lietuvos Krikšto 600-metj.

Svarbus ir keltinas Lietuvos Krikšto 
jubiliejus. Tačiau gal daugiau pabrėžti
nas lietuviu, negu Lietuvos krikš
tas ir įkrikščioninimas. Juk, istoriniai 
žvelgiant, Lietuva galėjo būti "pakrikš
tyta" per apsikrikštijusius josios valdo
vus ir oficialiai pripažinti kaip krikščio
niška valstybė, gi tuo tarpu didžiuma, 
lietuviu galėjo likti - kaip ir ilgus de
šimtmečius dar liko - pagonimis.

O ir dabar, po 600 metu nuo "Lie- , 
tuvos Krikšto", kiek dar ir musu, nors, 
tiesa, esame pakrikštyti, bet, deja, ne
same... krikščionys (arba: esame ne
krikščionys)...

Tai kas yra krikščionis?
Arba, iš antro galo, dar gilesnis klau

simas:
Lietuvi krikščioni, k a s 

tu esi?.
Ar nereikėtu mums susirinkti, pasi

tarti ir pradėti ieškoti atsakymo kad ir 
j tokius klausimus? JUK SĄMONIN
GO TIKĖJIMO METAI.

"Dėl dabartinės Lietuviu tautos pa
dėties, — rašo vysk. Paulius A. Baltakis,
— vieši ir iškilmingi minėjimai yra reika
lingi ir svarbūs, tačiau jubiliejaus pasise
kimas priklausys nuo to, kiek kiekvie
nas iš musų tapsime sąmoningesni krikš
čionys".

Kiekvienas iš musu.

Lietuvių tautos tikėjimo išraiška: meniškas liaudies meno kryžius prie sodybos.

LIETUVOS KRIKŠTAS IR 
KRIKŠTYTOJAI

(sutrumpintas J. Kavaliūno straipsnis)

Lietuvos valdovas, Mindaugas, apsi
krikštijo 1251 m. su savo šeima, dvariš
kiais bei dideliu buriu lietuviu ir 1253 
m. buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi. 
Jis pasirūpino įsteigti vyskupiją, pirmą
ją Lietuvoje, ir parsikvietė j Lietuvą ku
nigu bei vienuoliu skelbti Kristaus moks
lą. Gavęs krikštą per Livonijos vokiečiu 
ordiną, tuojau apsisaugojo nuo bet ko
kios vokiečiu įtakos valstybės ir tikėjimo 
reikaluose, išsirūpindamas, kad vysk-ja 
priklausytu tiesiog nuo popiežiaus ir pa
čią Lietuvą "neįvertinamos reikšmės mu
su istorijoj darbu" ("Bandymas apkrikš
tyti Lietuvą Algirdo ir Kęstučio laikais". 
Tiesos kelias, 1932, 783 p.).

Mindaugo darb9 panašiai vertina ir ki
tas Lietuvos istorikas Zenonas Ivinskis: 
"Mindaugas buvo pirmasis, kuris nukrei
pė lietuviu tautą j Vakarus;... pirmasis, 
kuris užmezgė santykius su Apaštalu

Sostu, nusiūdamas pas popiežių savo 
pasiuntinius. Mindaugas pats ir jo dvarii
kiai su gausiu būriu priėmė lotynišką 
krikštą, kuris bent simboliškai turėjo 
reikšti visos lietuviu tautos krikštą, nes 
valdovo krikštijimasis paprastai reikšda
vo ir visos jo tautos krikštą, Taip pat 
Mindaugo laikais įkurtoji vyskupija buv 
padaryta nepriklausoma nuo kaimynini 
hierarchu. Pagaliau Mindaugas gavo iš 
popiežiaus karališką karūną. Kas fran
kams buvo Klodvigas, lenkams — Mieš- 
kas, o vengrams — Sv. Steponas, tas lie
tuviams yra Mindaugas. Jis buvo ne tik 
Lietuvos suvienytojas, sėkmingai užbak 
gęs jau nuo seniau prasidėjusį valstybės 
vienijimo procesą, bet lietuvių tautos 
veidą jis nukreipė tuo reikšmingu keliu, 
iš kurio ji vėliau ir nebeišklydo. Visi Mir 
daugo įpėdiniai, kurie tik vedė derybas 
dėl krikšto, tegalvojo apie lotynišką 
krikštą" ("Krikščionybės kelias Lietu
von", Laiškai lietuviams, 1958, 142-14C 
p.).

Mindaugo išsirūpinimo, kad pop. Ino



2
BsnanHSBKHnKHnas

Rua Juatindiba, 28 Parque da Moôca - CEP 03124 
São Paulo - Braril
Diretor Responsive!: VYTAUTAS BACEVTÔUS 
Administrador PETRAS RUKŠYS *
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

NOSSA LITUANIAZ
Metine prenumerata .realijoj Cr$.150.000 U

I Prenumerata oro pasty šiaurės AmerikonsÔt _DoL 
t GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 25Õ.( (XT ' 

j Užuojautos. S velkini r ui ir Skalbimai (An ūmios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą Ct 10,000
I Už skelbimu kalba ir turini, Redakcija neatss ko. Rašiniai gražinami tik iutoriui prašant 

Straipsnius ir Korespondenčių Redakcija tai o bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasira/yti straipsniai nebūtinai iŠztaš ria Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius. Perlaidas’ir ailmijūstradinius laiškus i išyri FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS ,^’ardn..

f.y Vv^r-VĮjĄ-.į

cento IV įkurta Lietuvos vyskupija pri
klausytų tiesiog Šventajam Sostui, aiseit, 
kad veiktų kaip atskira Lietuvos baž ly
tinė provincija, reikšmė buvo pripažinta 
ir nepriklausomoj Jetuvoj, praėjus sep
tyniems šimtams metų: kai 1926 m. bu
vo atkurta Lietuvos bužnytinė provincija, 
buvo išleistas įvykiui atžymėti meda is, 
kurio vienoje pusėje buvo pop. Pijaus XI 
ir ark. Skvirecko atvaizdai, o kitoje pusė
je - pop. Innocenío IV ir Mindaugo me
to Lietuvos vyskupo Kristijono atvaiz
das.

Mindaugo nužudymas 1263 m. buvo 
didelis smūgis Lietuvos valstybei ir jo 
įvestai krikščionybei. Bet valstybė nežlu- 
go, neišnyko ir krikščionybė. "Mindau-, 
go įvestoji krikščionybė nežlugo. Ka 
valdovai iki pat XIV a. galo vedė derybas 
dėl krikšto, vienuoliai varė tylų savo mi
sijų darbą" (Z. Ivinskis, ten pat, 167 p.) 
Kitas istorikas, kun. Viktoras Gidžiūnas, 
tyrinėjęs vienuolijų veiklą Lietuvoje IX- 
XV a., taip pat rado, kad pranciškorai
ir domininkonai turėjo Lietuvoje sai o dio. Lietuvos 
misijų židinius iki Lietuvos antrojo Lrikš-VYTAUJTAS sį 
to 1387 m. (pig. V. Gidžiūnas, "Vieiuo- 
lijos Lietuvoje IX-XV amžiais", Suvažia
vimo darbai VI, 1969, .143-274 p.).

"Vytenio rūpesčiu apie 1300 m. Lie
tuvos graikų tikėjimo gyventojams Nau
garduke buvo įlurta atskira metropmija, 
bet ji, tegyvavus 30 metų, žlugo" (Z.l- , 
vinskis, Lietuvos istorija, 1978, 223 p.). 
O 1312 m. Vytenis prašė popiežiaus le-' 
gatą ir Rygos arkivyskupą pasiųsti pran
ciškonų, kuriems norėjo pavesti vier uo
lyną ir naujai pastatytą bažnyčią^ Gedi
minas 1323 m. kvietė į Lietuvą pranciš
konus aptarnauti dviem bažnyčiom Vil
niuje ir vienai Naugarduke. "Kęstuč o 
laikais Lietuvoje krikščionybė oficialiai 
nebuvo įvesta. Betgi jos įtaka... buvo 
aiški, ypač kunigaikščių rūmuose Vi - 
niuj ir Trakuose... Algirdo laikais ba o- 
ras Goštautas, būdamas pats katalikas,
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įsteigė ir pranciškonu vienuolyną, parsi- 
kviesdamas iš užsienio vienuolių... Tra
kų rūmuose turėjo gyventi vienuolių...; 
tokių vienuolių turėjo būti ir Vilniuj" 
(P. Šležas, ten pat, 793-794 p.). Suminė
jęs daugiau duomenų, P. Šležas prieina 
išvados, "kad tiek kunigaikščių rūrr no
se, tiek pačioj lietuvių visuomenėj krikš
čionybė, nors ir pamažu, taisėsi kel ą 
(ten pat, 794 p.).

Bet iš kitos pusės, nors krikščion/bė, 
pirmą karta Mindaugo oficialiai Lietuvo
je įvesta, neužgęso, bet ir nepasklido po 
kraštą. Valdovams esant pagonims, ji bu
vo tik toleruojama, o tuo metu Lieíuvo- 
je buvusių nedaugelio vienuolių toli gra
žu nepakako misijoms ir tautos didelė 
dauguma tebegyveno pagonybėje. Rei-
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kéjo nau o impulso.Jlio buvo Gedimi
no vaika čia i — Jogaila ir Vyte j tas, pa
tys 1386 m. apkrikštiję ir atn< ujinę 
Mindaugo krikštą masiniu kril štu 138/ 
m. Lietuvos sostinėje Vilniuje ir 1413 
m. Žemaitijoje.

Didysis Lietuvos kunigaikszis Jogai
la, 1386 m. drauge su Vytaut j Kroku
voje apsikrikštijęs ir tapęs Ler kijos ka
raliumi 1387 m., pradžioje atvyko su 
būreliu lenkų kunigų j Vilnių Lietuvos 
krikštyti. Talkino pranciškonai, nuo se 
niai Vilniuje gyvenę. Lietuvos valdovo 
sostinėje Vilniuje vykdytas knkštas tu
rėjo reikšti oficialų viso krašto krikštą 
Iš Vilniaus Jogaila važinėjo ir i kitas vii 
toves, skatindamas krikštytis. Tais me
tais buvo pakrikštyta 30.000 žmonių, 
jkurta Vilniaus vyskupija, jste gtos sep 
tynios parapijos. Romos katalikų tikėji 
mas buvo paskelbtas lietuvių \alstybini 
tikėjimu. Naujakrikščiams lietuviams b 
vo uždrausta vesti ruses ir teketi už rus 
kol rusiškoji pusė nepri ims ka ai i kų tik 
jimo. Sis naujas atsigręžimas j Vakarus 
ir užkirtimas kelio stačiatiky b ei ir rusų 
įtakai buvo ir vėliau reikšmingas lietuvi 
tautos istorijoje.

Toliau Jogailos darbą energingai tęsė 
Vytautas, 1392 m. tapęs Didžiuoju Lie 
tuvos kunigaikščiu. Laimėjus Žalgirio 
müsj ir Torno taika 1411 m. atgavus Žt 
maičius, 1413 m. Vytautas ir Jogaila m 
vyko Žemaitijos gilumon, aiškino lietu
viškai krikščionių tikėjimą ir įsakinėjo 
krikštytis. Pradėtos Žemaitijo e statyti 
pirmosios bažnyčios, kurių 1417 m. bu 
vo jau astuonios. 1417 m. įste gta Žem- 
čių vyskupija su katedros bažr yčia Met 
ninkuose. Vytauto siūlymu, p rmuoju 
vyskupu buvo konsekruotas Vilniaus k. 
tedros klebonas Motiejus iš Trakų, kur 
mokėjo lietuviškai. Iš viso, "Žemaičių 
krikščionintojas ir parapinių bažnyčių 
statytojas yra buvęs ne Jogaila, o Vytai 
tas" (Z. Ivinskis, Laiškai lietuviams, 19 
13 p.). Anot Konstancos bažnytinio s 
sirinkimo įgaliotinio, "jis (Vytautas) bt 
vęs šio švento darbo pradininkas ir tvar 
kvtojas — inceptor et director" (Z. Ivir 
k s, ten pat, 131 p.).

Buvo padarytas galutinis posūkis kri 
č onybėn, ir ji nuolat augo. X\/ a. gale 
l etuvoj? jau buvo 109 bažnyčios: 91 
\ ii niaus ir 18 Žemaičių vyskupijoje. Li 
tviskiausia liko Žemaičių vyskupija. Ž 
maičių krikštas ir pati Žemaičių vyskuf 
ja, veikusi nuo jos įkūrimo 1417 m. lig 
Lietuvos bažnytinės provincijos atkūri 
r io 192 3 m., turi itin reikšmingą vietą

»WJJUII liiiirm III i r mu ’I ■ r.ir»iiil n ibi .........  -i illium'

Cl RURGIOES DENTISTAS
D Jonas Niciporciukas 
Di Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

ĮSF1"-11 "" "h ■—............. ..... . ..................



NR. 4 (1943) 1986.1.30 MŪSŲ LIETUVA 3

Lietuvos ir jos krikščionybės istorijoje. 
Bet istoriku manymu (žr. Z. Ivinskio,V. 
Liulevičiaus, A. Šapokos), Žemaičiu 
krikštas švęstinas drauge su antruoju,ma
siniu Lietuvos krikštu, pradėtu 1387 m., 
nes minėto Žemaičiu krikšto metu Že
maitija jau buvo ir toliau liko Lietuvos 
dalis... O krikštas, pradėtas 1387 m. sos
tinėje Vilniuje, oficialiai reiškė visos Lie
tuvos krikštą.

Trijų Lietuvos valdovu vardai susiję 
su Lietuvos krikštu. Mindaugo, Jogailos 
ir Vytauto. Jų nuopelnus aukštai verti
no ir Roma. Pop. Innocentas IV, pager 
bęs Mindaugą karaliaus vainiku, vadine 
jj ypatingu Romos bažnyčios sūnumi - 
"filius specialis sanetae Romanae Ecck- 
siae" (plg. Z. Ivinskis, Lietuvos istorija 
1978, 173 p.). Ir praėjus penkeriems 
metams po Mindaugo mirties, pop. Kle
mensas IV vadino jj (1268 m.) šviesaus 
atminimo valdovu - "clare memorie 
Mindota" (Z Ivinskis, t.p., 191 p.). Įver
tindamas Jogailos ir Vytauto darbus, 
"popiežius Martynas V 1418 m. pasky ė 
juodu visų Lietuvos ir Rusijos žemiu a- 
paštališkaisiais vikarais žemiškuose dal '- 
kuose.. " (Z. Ivinskis, Laiškai lietuvian s, 
1959, 113 p.).

1987 m. sukanka ir 600 metu nuo \ il- 
niaus vyskupijos įsteigimo. Jos centras 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, bet ji dar 
nepriklauso Lietuvos bažnytinei provir- 
cijai, o Vilniaus katedra, kaip ir daugel s 
kitu Lietuvos bažnyčių, okupantu val
džios uždaryta. Neturi laisvės Lietuva, 
nei krikščionybė joje. Jubiliejinius me
tus rengiamės švęsti su viltimi, nes "Di e
vas mūsų prieglauda r stiprybė" (Ps 41/ 
46).

AMERIKOS VYSKUPAI REMIA 
LIETUVIŲ REIKALAVIMUS

JAV kataliku vyskupu konferencija, 
posėdžiavusi Vašingtone 1985 m. lapkri
čio 11-15 d.d., priėmė vysk. P. Baltakio 
pasiūlytą rezoliuciją, atitinkamai pride 
rintą prie kitu nutari nu. Štai jos teksto 
vertimas.

"Atsižvelgiant į fa <tą, kad Marijos 
Taikos karalienės šventovė Klaipėdos 
mieste, Lietuvoje, buvo pastatyta 1950 
- 1961 m. ir pilnai įrengta lietuviu tikin
čiųjų aukomis, gavus valdžios leidimą, 
po to valdžios potvarkiu nusavinta 19( I 
m. ir paversta koncertų sale.
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Atsižvelgiant j faktą, kad vietoj jos 
duotos patalpos 10.000 Klaipėdos kaia- 
liku yra apgailėtinai nepakankamos,k; d 
per 250.000 Lietuvos kataliku pakarto
tinai prašė sovietines įstaigas grąžinti jų 
šventovę.

Atsižvelgiant j faktą, kad sovietinių 
pareigūnai viešai pripažino, jog švente 
vė buvo neteisėtai nusavinta, kad 1981 
m. davė leidimą statyti naują šventove, 
bet savo pažado neištesėjo.

Atsižvelgiant j faktą, kad Sov. Sąjun
gos vyriausybė pasirašė Visuotinę žmo
gaus teisiu deklaraciją 1945 m., taip 
pat Baigminio Helsinkio akto nuostatus 
1978 m.—

Mes, JAV kataliku vyskupų: konfe
rencijos nariai, susirinkę Vašingtone 
1985 m. lapkričio 11-15 d.d. nutarėm:

1. Kreiptis į Sov. Sąjungos vyriausy
bę, kad pripažintu lietuviams teisę išpa
žinti religinį savo tikėjimą pagal 1975 
m. Baigminį Helsinkio aktą ir 1945 m 
Visuotinę žmogaus teisiu deklaraciją.

2. Pranešti Lietuvos TSR religiniu rei
kalu tarybai, kad ši kataliku vyskupu 
konferencija smerkia šventovių išniek ni- 
mą ir prašo grąžinti tikintiesiems Klai 
pėdos šventovę prieš 1987 metus, kai 
švęsime Lietuvos krikščionybės 600 
metu sukaktį.

3. Pavesti Taikos bei teisingumo ko
misijai daugiau pastudijuoti priemones 
bei būdus pagelbėti 4 milijonam Vaka
ru apeigų ir 6 milijonam Rytu apeigų 
katalikams, persekiojamiems Sov. Sąjun
goje".

f

VLI KO MEMORANDUMAS 
"KULTŪRINIAM FORUMUI"

BUDAPEŠTE

š. m. spalio 15 — lapkričio 25 d. Bi - 
dapešte vyksta Europos Saugumo ir B *n- 
dradarbiavimo Konferencija, kurios da
lyviai gvildena kultūrines problemas. < ia 
proga, VLIKAS rugsėjui baigiantis išsiun
tė 28-ių valstybių, įskaitant ir Vengrijos, 
užsienio reikalų ministeriams memoran
dumą apie "kultūrinį genocidą Soviet j 
Sąjungos okupuotoje Lietuvoje".

Memorandume kreipiamas dėmesys j 
priemones, kurias sovietai naudoja lie u- 
viu tautinei tapatybei naikinti. Mokslo, 
technikos ir meno kūrybos laisvė, kaip 

ir žc ižio ir spaudos laisvė, yra si bordi- 
nuo as kor lunizmo sukūrimo ti slams, 
kuri apimrį nustato Komuniste Partija. 
KP | ?r vals tybinius organ js ir vi ;uome- 
nine; orgar izacijas visą kultūrinį gyveni
mą kreipia siu tikslu jgyvendinir iui, pa
naudodama valstybinę ko įtrolę r cen
zūrą.

Drauge su memorandumu užs enio 
reikalu ministeriams išsiųsti dok jmentai 
apie kultūros žalojimą Lietuvoje Jono 
Jurašo 1972 m. rugpjūčio 16 d. aiškas 
Kultūros ministerijai cenzūros k jusimu; 
Tomo Venclovos 1976 m. gegužis 11 d. 
laiškas Lietuvos KP Centro Komitetui 
apie komunistinės ideologijos daromą 
žalą Lietuvos kultūrai; "Lituanus" žur
nale išspausdintas pasikalbėjimai su Venc 
lova apie "trilypę" cenzūrą; Gla' lito įsa
kymas (1978.V. 10) pašalinti Ve iclovos 
knygas iš bibliotekų ir knygynų; Vladis
lovo Žiliaus 1976 m. sausio 23 d laiškas 
pirmajam LKP Sekretoriui apie socialis
tinio realizmo "pseudo-kultūrą"

Prie memorandumo pridėta 1981-ais 
metais Lijone, Prancūzijoje, įvykusioje 
Tarptautinio PEN Klubo konferencijoje 
priimta rezoliucija, kurioje išreiš damas 
susirūpinimas Pabaltijo šalių kuliuroms 
gręsiančiu pavojumi ir pabaltiečių inte
lektualu persekiojimu. Užsienio eikalų 
ministeriams išsiųstas ir už savo tašius 
kalinamu lietuvių sąrašas, kuriame išvar
dinti Liudas Dambrauskas, Gintautas 
Iešmantas, Povilas Pečeliūnas, Algirdas 
Statkevicius, Viktoras Petkus, V'Tautas 
Skuodis, ir Antanas Terleckas

Rugsėjo 6 d. JAV Valstybės Departa
mento suruoštame pasikalbėjim ? su pri
vačiu organizacijų (NGO) atstovais, am
basadorius Walter J. Stoessel, Jr, kuris 
vadovaus JAV delegacijai Budapešto 
konferencijoje, pranešė, jog ven jru pa
reigūnai užtikrino, kad Budapešro kon
ferencija būsianti pravesta panag iai kaip 
ankstesnioji Madride. Pirmąją ir pasku
tiniąją konferencijos savaitę pos idžiai 
būsiantys atviri publikai. Vengri i paža
dėję panašiai kaip Madride akre( ituoti 
spaudos atstovus (nors Stoessel.>pie tai 
pridūrė: "Palauksim ir pamatysi n"J 
Stoessel pabrėžė, kad Bucapeštc konfe
rencijoje bus išsapniai diskutuoja ni žmo
gaus teisių klausimai. Kultūrinis Foru
mas Budapešte bus pirma Helsin do seri
jos I onferencija už geležirės užc angos 
fr pi moji išimtinai pašvęsta Baig amojo 
Akto kultūriniams punktams. Amerikie
čių ( elegacjoje dalyvaus oramaturgas 
Edw ird Albee, istorikas Daniel Eorstin, 
prof sorius Jaroslav Pelikan ir 2Ž kiti 
kulti rininkai.

V tlstybėf Departamento suruc štame 
pasil albėjin ie šiems delegatams \ Ll KO 
mem brandumas buvo įteiktas rar ka.

(ELTA)
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LIETUVIAI
LIETUVĖ - OPEF OS DRAUGIJOS t

pirm in nke:
Gerokai j šiaurę nuo Miami, Atlanto 

okeano pakrantėje, vadinamoje Gold 
Coast, suorganizuc :a opera, kurios cen
tras Broward Com lunity College,North 
1000 Coconut Cre ,*k Boulevard, Pom
pano Beach, FL 3; 066. Si Gold Coast 
opera veikia jau nt a 1979 m., telkda
ma vietinius dainir nkus, muzikus, šo
kėjus, aktorius, pa ikviečia solistus ir iš 
New Yorko Metro olitan, iš Dalias, iš 
Chicagos Lyric ir i San Francisco ope
rų.

1984-1985 m. s zone pastatė "Car
men", "D^n Pasqi ale'’ ir "Kismet", o 
1985-1986 m. sez< ne bus "Desert Song", 
"Meilės eleksiras", ir "Traviata". Šios 
operos spektaklio se jau atsilankė arti 
37,800 žiūrovų. V en praėjusiame sezo
ne dalyvių buvo ai i 25.000.

Šios operos gyv vimu susirūpinusi 
Gold Coast opero' draugija, kurios pir
mininke yra Marij i Prunskytė-Coleman. 
Ji su savo taikinio ėmis spalio 6 d. su
ruošė banketą pirr .aujančiame Hilton 
/iesbuty. Banketo oraduoje invokaciją 
sukalbėti buvo pal viestas kun. J. Pruns.- 
kis. Buvo labai tur inga meninė progra
ma: šios operos so istai dainavo arijas ir 
duetus iš operų 'T ismet", "Desert 
Song", sudomindé ni menišku atlikimu. 
°irmininkė M. Pri įsky.ė-Coleman yra 
gera organizatorė. Jos vadovaujama drau
gija auga ir yra ger a par.ima operai išsilai
kyti.

Geras pirminini ės talkininkas yra jos 
/yrąs dr. Martinas Abu jie dainuoja ope
ros chore. Marija I runscytė-Coleman 
dabar yra nejudan os nuosavybės preky
bos versle.

J. Žv.
"Draug s"

LIETUVIŲ IŠEIV JOS DAILININKAI

Amerikos Lietu ių Dailiųjų Menų 
draugija nutarė pa uošti lietuvių išeivi

jos dailės istoriją, i j darbą prisiėmė Vik- 
orija Kašubaitė-M įtranga, gyvenanti 
Čikagoj.

Studija nori jtra ūkti visus dailininkus, 
.urie gimė Lietuve j ir emigravo j kitus 
eraštus nuo 1940 . ietų iki dabar; o 
aip pat ir jaunesn ausies, kurie gimė 
š lietuvių tėvų "pi keliui j savo dabarti- 
lius gyvenamuose s kraštus maždaug 
ki 1950 metų". Mirusieji dailininkai 
aip pat bus įtrauk :i j sąrašą.

Knygoje bus ke eta aažvaiginių straips- 
iių apie išeivijos d ailės raidą įvairiuose 
.raštuose (JAV, K madoje, Europoje, 

Australijoje, Pietų Amerikoje), parašytų 
os srities žinovų, urie aptartų įsikūri-

M U S U LIETUVA

PASAULYJE
mo sąlygas anuose kraštuose, dailininkų 
įkurtas sąjungas parodas, leidinius. Po 
to sektų enciklcpedinio pobūdžio kiek
vieno dailininke apibūdinimas. Leidinys 
būtų anglų kalba. Studijos ruošėja krei
piasi j įvairiuose kraštuose pasklidusius 
lietuvius dailininkus, prašydama jai pa
siųsti šiuos davi liūs:

1. biografiją (moterys prašomos neuž
miršti savo mergautinės pavardės),

2. bibliografi ą savo parašytų)knygų 
ar straipsn ų pavadinimus, ar kitų 
atsiliepimi s apie dailininką),

3. savu nuotrauką (pažymint datą),
4. kelių pagrindinių darbų nuotraukas,
5. pasisakymą, kaip tremtis ir emigra

cija paveika dailininko meną —pro
fesiniame pasiruošime, meno rūšies 
pasirinkimą, meno siužetų išsivysty
me.

Atsakymai į šį paskutinį klausimą gali 
būti įtraukti j bandrą istorinę santrauką 
Interpretacijų bjs reikšminga istorikams, 
kurie domisi imigrantų bei etninių gru
pių patirtimi, ir lietuvių istorijai, suteik
dama platesnę būties perspektyvą. Bus 
įdomu ir tiems, kurie vertina imigrantų 
kultūrinius įnašus j naujų kraštų moksli- 
nias sritis.

Medžiagą siųsti iki 1986 m. vasario 
28 dienos. Šiuo adresu:

Victoria Matranga 
1360 East 4Eth Street 
CHICAGO, ILL. 60615 

E.U.A. - USA

P.E.N. RAGINA SIŲSTI ŠVENTINIUS 
SVEIKINIMUS "SĄŽINES KALINIAMS

Tarptautinio P.E.N. Klubo Kalinamų 
Rašytojų Komitetas ragina geros valios 
žmones visame pasaulyje siųsti kalėdi
nius ar naujametinius sveikinimus "sąži
nės kaliniams" ir jų šeimos. Komiteto 
sąraše yra šie lietuviai, kuriems rašyti vi
sų mūsų pareiga:

Balys GAJAUSKAS
USSR, 618263, Permskaja obl. Cusovsk.i 
raion,

OI TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSTELES?
L K. BENDRUOMENĖS CHORO KONCERTAS 1980

D A J © DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽE- Senu ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai |
ŽAVINGO S NAKTYS- Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA K I E K V I E N A P R O G A

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338
V- ........ —-   ......................... ii. i ■■■■■ ✓

MR. 4 (1943) 1986 I.30
■ ............'.-.«v.--. ..... .

Pos. Kučino, Uchr. VS-389/36-1

Gintautas IEŠMANTAS
Adresas kaip Gajausko, tik pabaigoje 
VS-389/36.

Viktoras PETKUS 
kaip Gajausko. Žmona: B.Dauguvi )čio 

10/1,
Vilnius, Lithuania, JSSR

Vytautas SKUODIS 
USSR, 431200 Mordovskaja ASSF , 
Tenguševskii raion, 
pos.Baraševo, Uchr. Zhkh - 385/3-5 
Julius SASNAUSKAS
(nutremtas) — USSR, 636600 Tomsk 
raion,
pos. Parabel, UI. Sovietskaja, 147a 
Antanas TERLECKAS
USSR, 686410, Magadanskaja obl.. 
Omsukchanskii raion,
pos. Industrialny, ui. Sportivnaja, 5 kv.17 
Dr, Algirdas STATKEVlClUS 
USSR, 700058, UzbSSR, g. Taškent, 
Uchr. Uya-64/IZ-1. (ELTA)

LIETUVIŠKOS TEMOS BUDAPEŠTO 
KULTŪROS FORUME

Lapkričio 25 d. Budapešte pasibaigu
siame Tarptautiniame Kultūriniame Fo
rume iškilo ir Lietuvos reikalai. JAV de
legacijos narys, indėnų kilmės amerikie
čių rašytojas William Least-Heat Moon 
užklausė Sovietų Sąjungos, kodėl j kali
na penktus rašytojus, įskaitant lietuvį 
Gintautą Iešmantą. Sovietų atstoves aro
gantiškai atsakė, kad amerikietis nieko 
nenusimanąs apie sovietų rašytojus

Kalbėdama apie "kultūrinius ir istori
nius paminklus", amerikiečių atstovė 
Nancy Coolidge pareiškė: "Sovietų Są
jungos nerusiškose dalyse, valdžia sąmo
ningai kreipia mažiau dėmesio j tai ti
ntus paminklus, kurių temos nesutampa 
su oficialiąja Sovietų istorija. Tai y )ač ■ 
akivaizdu Estijoje, Lietuvoje ir Lat/ijoje, 
kur su prieš 1940 m. istorija susiję oa- 
minklai ir istorinės vietovės geriausiu at
veju ignoruojamos ir kai kuriais atvejais 
sunaikinama". (ELTA)
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PRANCŪZAI APIE LAISVĖS ŽYGI
Latvis Janis M

Taip pat ilgą reportažą išspausdino 
"Liberation" 1985.VI11.2. J$autorė 
Veronique Soule rašo apie la>j mediką 
Janis, gyvenantį Australijoje^šenosios 
latvią kartos laikomą kairiuoju, nes susi
jęs su socialdemokratą partiją, laikoma 
tolygia komunistams. Esą, jo akis den
gia raudona migla. Iš tikrąjų^s yra na
cionalistas, net keletą kartą lankęsis so-

Tomas Venclova

n industrinėje dalyje, 
miesto centro. Gatvė 

avo su vėliavomis, o 
intys gausūs suomiai

"Soviet niet níet"
Alain Debove dienraštyje "Le.Monde' 

1985.VII.30 paskelbė ilgą reportažą, ku
rį pradeda žodžk is "Soviet niet niet. Li- 
tuanie da da." Sis šūkis esą pirmą kartą 
suskambėjo Hlsinkio gatvėje po sovietą 
invazijos Čekoslc jakijon 1968 m. Ir tai 
tik dvi dienas pri š Helsinkio akto dešimt- vietą okupuotoje Latvijoje, nesutinkąs 
mečio iškilmę, ki don turėjo suvažiuoti 
35 valstybią užsi nio reikalą ministerial. 
DejYionstravo api 300 estą, latvią ir lie
tuviu. Jie atplaukė laivu "Baltic Star" iš 
Stockholmo. Hei ūnkio uoste šis laivas 
galėjo sustoti tik 
du kilometrai nu 
mis baltiečLi žyc 
ant Šaligatviu sto 
plojo ir verkė.

Dėl šios manif' stacijos Suomijos vy
riausybė turėjo k ‘blumą su Sov. Sąjun
ga. Užsienio reiki -ą ministerija ir polici
ja aiškino savo visuomenei, esą nebus 
problemą, jeigu r įsnifestacijos dalyviai 
laikysis Suomijos įstatymą. Sovietą disi
dentas V. Bukovs <is gavęs vizą rekordi
niu laiku - per penkias savaites.

Su Maskvos pritarimu
Maskva ir Helsinkis esą saistomi sutar 

ties, kuri jpareigo a Suomiją kovoti su 
visomis antisovietizmo formomis. Ši jau
tri problema buv- ilgai svarstoma vieti
nėje spaudoje, kurioje pasireiškė skirtin
gos nuomonės. Buvo tvirtinama, jei vy
riausybė uždraus baltiečią manifestaciją, 
paskelbtą prieš daugiau kaip du mėne
sius, tai galimas glalykas kai kurie vaka
riečių kraštai boikotuos Helsinkio akto 
sukakties iškilmę.

Politinią stebėtoją nuomone, Suomi
jos vyriausybė davė suprasti Maskvai, 
kad Helsinkio akto sukakties iškilmė ga
li neįvykti, jeigu riebus leista baltiečią 
manifestacija. Be abejonės, neformalūs 
pasitarimai tuo klausimu įvyko tarp Šuo 
mijos ir Sov. Sąjungos. Tai matyti iš so
vietą laikysenos: TASSo žinią agentūra 
aštriai kritikavo baltiečią manifestacijos 
rengėjus, bet nelietė Suomijos valdžios.

Savo reportažą "Le Monde" kores
pondentas baigi; V. E’.ukovskio žodžĖaas- 
"Mes manome, :ad pastovi taika Euro
poje nebus įmanoma, kol baltiečią kraš
tai neatgaus save nepriklausomybės".

su vyresniosios kartos pažiūrą, kuriai 
prašymas vizos kelionei j Latviją reiškiąs 
kapituliaciją ir pripažinimą š^ietinės 
okupacijos. Kai "Baltic Star*'laivas plau
kė Latvijos artumoje, minėtąsis Janis 
sveikino ją, mesdamas gėlę jūron ir jau
tėsi "politiniu tremtiniu".

Štromas ir Venclova
Pasak minėtos korespondentės, vienas 

jūrinės išvykos Žvaigždžiu buvo prof. 
Štromas, kalbantis lietuviškai prancūziš
kai, rusiškai, vokiškai ir angliškai. Jis vi 
są laiką diskutavo — dieną ir haktj apie 
sovietinio režimo ateitį. "Štromo maši
na" sustodavo netgi, kai jo žmona Vioh- 
ta, buvusi dainininkė Lietuvoje, dainuo
davo. Štromas taip pat sakėsi studijavęs 
Maskvos universitete su M. Gorbačiovu 
kuris intelektualų sluoksniuose nebuvo 
priimtas dėl jo kaimiškos kilmės.

*

£

&

Dr. A. Štromas

Mii

ją, kuri per šimtmečius buvo susijusi su 
Lietuva. Jis buvo steigėjas Helsinkio ko
miteto 1976 m. Lietuvoje. Rausdamas 
droviai prisiartino prie mikrofono ir ta
rė: "Išmokę savo pareiškimą atmintinai, 
mes trys išvykom j Maskvą trimis skir
tingais traukiniais. Noblesse oblige (tau
rumas įpareigoja), mes jį suredagavom 
lietuviškai. Kopalevas (rusų disidentas, 
emigravęs V. Vokietijon) parūpino rašo
mąją mašinėlę su lotynišku raidynu. Ap
sistojom pas Orlovą (rusiškojo Helsinkio 
akto komiteto steigėją, ištremtą Rusijos 
gilum-m). Sčaranskis (dabar darbo lage
ryje) mūsą tekstą išvertė anglą ka bon 
tarpta utinei spaudai".

Abu — Stromas ir Venclova yra sūnus 
aukštu pareigūną. Venclovos tėvas buvo 
lietuviu Aragonas, Štromo (įtėvis) - pir
masis Lietuvos kompartijos sekretorius. 
Abu tapo antikomunistais, būdami 20 
metą amžiaus. Lemiančios dienos buvo: 
Venclovai 1956 m. lapkričio 4-ji, kai bu
vo numalšintas sukilimas Budapešte, 
Štromui — 1953 m. balandžio 4-ji, kai 
TASSas paskelbė vadinamąjį "žydą gydy
toją sąmokslą" nunuodyti Staliną.

@ Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra
žiais- DR. J. GIRNIUS

«ESTORANAST
Dra. HELGA HEH1NG

MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Rua Quartim Bart jsa, 6 - B. do Limão
Fone: 265-7Í9O

De 2a a 6a. das 8 à 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

*

ADVOCACIA
• ADMINISTRAÇÃO de condomínios

Panašaus įkvėpimo buvo ir poetas 
Tomas Venclova, linkęs j "kairę", gal
būt paveiktas slaviškos įtakos per Lenki-..

AFFONSO ALIONIS
OAB S/P 43890

Advogado - Contado?
Av.Prestes Maia,241 - 7° ancį. çj.709
CEP 01031 - Centro — SaoTįaulo

Telefones: 228-7088 esçrit 
918-2196 resid.

VIKTORAS LUKAV1ČKIS
Savininkas

Ltetuviski ir europi etiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito S^nto, 118- TeL 441.68*^6
SÃO CAETANO PO SU L .
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RŪPESTIS PASAUKIMAIS

Šiuo metu dvasinių pašaukimų klausi
mas yra gyvybinė Bažnyčios problema, 
nuo kurios išsprendime priklausys jos
ateitis ir jos misija. Rūpestis pašauki- * 
mais yra mūsų visų Kipostis.

Šventasis Tėvas pakai tolinai kelia šj 
Mausimą. Gerojo Ganytojo sekmadienį, 
arba pašaukimu sekmadienį, popiežius 
kreipėsi j viso pasaulio katalikus, ragin
damas rūpintis dvasiniais pašaukimais. 
Praėjusių metų k vo mėnesį jis išleido 
taišką pasaulio jaunimui tarptautinių 
jaunimo metų proga. Jame jis kalba a- 
pie religines vertybes, moralinį sąmonin
gumą ir apie atvirumu Kristaus balsui, 
kviečiančiam visk., paimt i ir jį sekti.

Pašauk mų krLė y m aštri visame pa
saulyje, bet ypač Vakaiaose. Daugelis 
vadinamų katalikiškų kraštų pradeda 
sielotis sa/o rekigmio gyvenimo ateiti
mi. Vakarų Europoje, pavyzdžiui, jau 
dabar virš 40°/o parapijų nebeturi kuni
go-

Pašauk mų krizė yra aktuali ir mums 
lietuviams. Netol moję praeityje mūsų 
tautos gy\'as tikėjimas wpač pasireikšda
vo tuo, k< d šeime s trol šdavo bent vie
ną vaiką išleisti į ainigus. Net dabar, 
sunkiais r eiiginio persekiojimo laikais, * 
Lietuvoje netrūksta pasaukimų j kuni
gus ir vier uolius. Nežiūrint priverstino 
ateistinio auklėjimo, Lietuvos jaunimas 
veržiasi prie religijos. 1985 metais Kau
ne 19 klierikų buvo įšventinti kunigais. 
O kas laisvajame pasaulyje? Turime pri
pažinti, kad Vaizdas liūdnokas...

Pasaukimai neateina savime, Tai pa
tvirtina įvairios šiuolaikinės statistikos. 
Pašaukimai gimsta ir bręsta tinkamoje 
krikščioniškoje aplinkoje: per benruo-
meninę maldą ir atgailą, per šeimų ir re
liginių bendrijų tvirtą tikėjimą bei šven
tą gyvenimą. Štai kas įkvepia jaunimą 
nebijoti Kristumi sekti.

Krikščionybės įvedimo sukakties 
proga įsigilinkime j savo tautos krikščio
niškąjį pašaukimą ir j mūsų atsakomybę 
už jos tikėjimo ateitį.

Paulius A. Baltakis, O.F.M.

JDíreito CIVIL 
Diieito 

A v. Novo

• D ir. CRIMINAL

TRABALSTA FONE: f
Horizontą, 213 • Conj., • Vila Sacadura Cabral ♦ S. André
MaMKwwram tiiimiiiii—ibi mu ibi ■nwn~ni m« im
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koj, diegdamas įietuviskus paproc js ir

1986 m. sausio 24 d. mirė SIMONAS 
KUZMICKAS, 95 metų.

Gimęs Alytaus apskrity, Navickų kai 
me, 1890 meteis. Paaugęs tarnavo rusų 
kariuomenėj, ii buvo atsidūręs net Kini 
joj. Kai jau galėjo grįžti namo kaip už
baigęs tarnybą kariuomenėj, užpuolė 
pirmasis pasaulinis karas. Tad ir jis ka
riavo iki 1918 metų. Turėjo daug perg\ 
venimų, bet gy /as ir sveikas grįžo jau 
laisvon Lietuve n. Čia 1927 m. vedė Ma 
rijoną Dauginikaitę, su kuria tuoj išvažii 
vo j Braziliją. Apsistojo São Paulo mies 
te. Padirbėjęs pusantro mėnesio Minėti 
Gambo įmonėj dar tais pačiais 1927
metais įstojo j Antarctica, kurioj išdir
bo iki 1958 m. kai išėjo pensijon.

Išaugino dukrą Aldoną, kuri ištekėjo 
už Stasio Žutauto, ir jai padėjo išaugin
ti tris vaikaičiu > — Sofiją, Maristelą ir 
Stasiuką. Juos augino lietuviškoj aplin-

I; IMÓVEIS
D TOMKINAS

i 49-4379
COMPRAS - VENDAS - 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

vissus ragindamas kalbėti ir mokinis lie
tuviškai, nes jo širdis ir min ys vis ouvo 
Lietuvoj.

Labai mylėjo bažnyčią, buvo gt 'as 
krikščionis ir kiek gdėjo dalyvavo lietu
viškose šventėse bei parengimuose

Sausio 24-tą, po trumpos ligos, stsis- 
veikino su šiuo pasauliu, paiikdarr as 
dukrą Aidon j ir anūkus did aliam ūde- 
sy, nes jie jį ’abai mylėjo ir gerbė.

Buvo pase votas šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Kr n. Petras Rukšys atla ko 
mišias prie k irsto ir oa lydėjo j Ge' iše
mini kapine:.

7-tos dien )S Mišios bus sausio 3 1,ket
virtadienį, 1$ ,30 Vul. šv. Ka. imiert kop
lyčioje.

Visiems, k jrie dalyvavo šermen 'se ir 
laidotuvėse, o šeima nuoširdžiai d :koja.

Priimk jį, /iešpatie, po ilgos žer Kiškos 
kelionės, j sa /o amžinuosius ramyl ás ir 
laimės Namu;.

JONAS ĄŽUOLAS mirė sausio >4 die
ną turėdama: 58 metus. Velionis k ek 
laiko sirgo vnlu ir turėjo daug ker tėti. 
Paskutiniu metu buvo nuvežtas j S inta 
Cruz ligonine. bet jau nebuvo joki s vil
ties jį išgelbė i.

Jonas Ąžu olas buvo gimę: Anyl< šiuo
se ir tėvų bu\ o atvežtas Braz ilijon 928 
metais būdamas tik 6 mėnesių. Ąž olų 
šeima visą lai ;ą gyveno S. Paulo m este. 
Jonas dirbo s s tėvu nuosavame pla liko 
fabrikėlyje, c vėliau kaip taksi šofe 'is. 
Vedė Gūrom. r Fernandes ir išaugi: o 4 
vaikus: Joną, Rosemery, Roseli ir ios- 
marli. Rosejrary jau yra ište<ėjusi iž 
Carlos Tahan , gyvena Niujo'ke ir ari 
sūnelį Charle Aleksandrą.

Velionis bi vo pašarvotas 7. Mat anos 
kapinių šarme ninėj. Buvo atlaikyti > mi
šios prie karsi j ir kitos religinės ap figos 
V. Aipinos krematoriume.

Jonas Ąžuolas buvo gero būdo, z nogus 
ir geras tėvas. <ai p Sako gi m nės, b vo 
labai paslaugus ir padėdavo visiems kurie 
tik jo prašyde 'o. Dideliam liūdesy iko 
žmona Guiorr ar, sūnus Jonas, Dūk os 
Rosem< ry su eima, Roseli ir Rosnr arli. 
Ypatingai liūdi motina Benedikta j: rara- 
dusi sūnų ir seserys Julia bei Elena.

7-tos dieno mišios bus sausio 3( die- 1 
ną, 20 vai. S. Francisco de Assis ba. ny- 
čioje, rua Bore es Lagoa, 1209, Vila Cle
mentina.
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Halina MoŠinskienė

"DAUG PAŠAUKTŲJŲ - MAŽAI 
IŠRINKTŲJŲ..."

Sekant liet, spaudą išeivijoje, kažka
da skaičiau, kad S. Paulo stipriausiame 
lietuvių susibūrimo centre turime bene 
16-ka organizuotų vienetų. Gal būt taip, 
o gal kišk perdėta? -- Nenoriu priešta
rauti.

Organizacija priklauso nuo vadovų,o 
labiausiai nuo jų narių "įnorių" — aiš
kiau tariant, nuo žmonių samprotos,pa
žiūru ir tikslo kurį norima organizuotu 
būdu pasiekti. Pastaruoju laiku išryškė
jo, kaip "Halley kometa" kukliai orga
nizuotas Lietuvos Muziejaus-Archyvo" 
komitetas. Ką reiškia sąvoka "komite
tas" 1° Súpcialus valstybinio valdymo 
organas, 2 Vadovaujantysis, renkama
sis organus (Pagal "Lietuviu kalbos žo
dyną" tomas 6, psl. 320). Jam visu 
organizacijų atstovų išrinktam vadova
vo Aldona Dagelytė Valavičienė ir jos 
vyras Jonas Valavičius, kt. priedai to 
komiteto pažymėtini tik tie kurie prisi
dėjo savo darbu, inž. Jonas Silickas su 
poniu Si lene, Algimantas Saldys ir Ana’ 
Vera T.tarūnienė iždininkė. Visą ini
ciatyvą įgyvendina savo didelėmis pas
tangomis Aldona ir Jonas Valavičiai. 
Visi, kas prisidėjo prie "Laisvės pamink
lo' vienintelio lietuvių tautai staty
bos S. Paulo metropatyje — žino tai ir 
gali didžiuotis

Čia nonų luu i ačiū iškelti vieninte
lės, seniausio, liet išeivijos, Brazilijoje 
oficialiai pripažintos Organizacijos — 
Br Lietuviu Sąju igosLAlianęa nuopel
nus.

S.m. sausio me 1. 19 d. turėjome susi
rinkimą metilą visų nariu (jų dabar 
Sąjunga turi I78 larius) kur S. Valdyba 
davė savu veidos 1985 m. apyskaitą — 
yra kuo didžiuotis. Pirmoje eilėje Sąjun- 
ga-Alianęa remia "M. Lietuvos" sabait-. 
raštį - be k .no visa P. Amerika ir pa
saulio išeivija nieko nežinotu apie Brazi
lijos lietuvius Ji parėmė savo gausia pa
rama paminklo statybą, parodu paren
gimą, svečių iš "užsienio" priėmimus. 
Ji remia visokius Jaunimo Sąjungos tiks
lius ir aiškius "įnorius". — Ji išlaiko mi
lijoninį nejudomą turtą — laisvai nuo 
bet kokios okupacijos Lietuvai. — Ku-

SIMONUI KUZMICKUI
mirus

dukrai Aldonai, buvusiai "Aušros" choristei, vi
sai jos šeimai ir giminėms šioje sunkioje valando
je reiškiame gilią užuojautą ir visapusišką solida
rumą.

rio vertė yra ir bus kada nors didelė pa
rama nepriklausomybės atveju, jei ją iš
laikys ateinančiu kartu valdybos, kaip 
jos iki šiol liko išlaikytos.

Visi žinome, kaip sunku išlaikyti nuo
savybes apkrautas mokesčiu mokesčiai^, 
visokiais "priekabiais" ir pan. Bet, turiu 
pabrėžti, kad L. Sąjungos "prisiekusi 
iždininkė" laiko "geležinėje pirštinėje" 
Sąjungos-Alianęa iždą, kuris neneša nuo
stolio, bet auga ir iš °/o galima daug 
kur ir daug kam padėti visuomenėje,jos 
kultūriniame gyvenime.— Bereikalingi 
tie priekaištai, kad nesirūpina lietuviška 
mokykla — tam turime P. L, Bendruo
menės savo skyrių. Brazilijoje — jos pa
reigos rūpintis jaunimo švietimu ir sau
gumu nuo vietiniu seimu savitarpio ge- ’ 
nocido,

Sąjungos nariu iniciatyva yra pastaty
tas paminklas, nes tie patys yra ir "Mu
ziejaus Archyvo" Komitetą sudarą. Tad 
"nespiaukime j šulnį iš kurio'patiems 
teks atsigerti".

Sveikinu L.Br. Sąjungą-Alianęą jos 
gyvavime, darbuotėje įžengiant j 55-sius 
gyvavimo metus. Esu giliai įsitikinusi, 
kad bendrame darbe visada rasime 
sprendimą, kaip išvengti nesantaikos 
"pagaliu", norinčiu sudarkyti" veiklos 
aiškiai ir nuosekliai vedamą kryptį.

Tuo pačiu ir kt. organizuotiems viene
tams pavyzdys, kaip "taupyti" ir "svai
dyti" ką turi savo žinioje.

Ypač Br. Jaunimo Sąjungai. — Stebė
ti ir mokytis niekada nevėlu. Labai gai
la, kad šiame susirinkime neatsiliepė 
nei vienas jaunuolis ar jaunuolė - pasi
teisinimas; atostogų metas, vasaros sa
vaitgalis ir 1.1.

ria aiexdiopp

RESERVADO PARA FESTAS

Rua Solon, 1062v Tel.223-2333 - Bom Retiiq

CHOPP - PIZZA - FRIOS 
â>MÚSICA AO VIVO

Buvęs Aušros choras

O Jus visi — savo patogumuose, ma
note kad Sąjungos nariai irgi neturi no
ro poilsiui? ... — Ačiū visiems, kurie vie 
noje draugystéfwatlaiko L.Br. Sąjunga- 
Alianęa.

P. S. Siu metu 1986.1.19 L.B.Lietu
viu Sąjungos posėdyje, inž. Algirdais 
Mošinskis pareiškė savo sugestiją Alian 
ęap kad būtu išleistas spaud jje "Alma
nachas" — Metraštis visos L 
veiklos — 55 metu jos gyva* 
jau iš anksto kreipiamės į v 
rašyti savo prisiminimus, s 
fijas ir 1.1. Leidinys ilgiems 
istorinis prisiminimas lietus 
Brazilijoje. Leidinys butu h 
tu galų kalba.

Įsidėmėkite visi.
Tikiuosi, kad bendradarb ausite — si 

ni ir jauni, savo orisirrųnignu gausa.

Jonas Gailius-Kuzmickis 
"Ištiestos rankos"

KLAJOJIMAS
Neturiu namu, bet einu ramus ir 

išdidus savo rūpesčiu. Daug žmonių 
praeina pro mane, bet jie nežino ir 
nejaučia...

Mano viduje liepsnoja gimtosios 
žemės ilgesys ir skaudžiai 
vas Rūpintojėlis:

Mano akyse — ramiųjų 
ežerų méíyné ir žydinčiu 
dai;

mano širdyje — ne nirštanti paukš
tės giesmė apie amžir 3 vasarą.

Einu, — ir žinau, I id vieną kar
tą kelias baigsis. Tad< 
dėsiu rankas maldai i 
kad ir anapus lydėtų 
nemirštanti giesmė.

3. Sąjungc 
mo. Todėl 
js narius 
ti fotogra 
ikams bus 
j išeivijos 
tuvių Ėf pc

kenčia gy

tėvynes 
linu žie-

sustosiu. Bu- 
paprašysiu, 

mane gyva rr

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS- 
FUNDO CULTURAL C A S I M I R AA N O

1. Kazimierinių Metu Ruošos komitetas.........................
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai....................
3. Sv. Kazimiero p-ja T. Jono Bružiko, SJ, atminčiai .x.
4. Kun. Dr. J. Prlmskis MŪSLJ LIETUVAI....................
5. Jadvyga Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiaiCr.
6. S. Paulo "Palangos" skautai..................
7. Alg. Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai
8. Antanas Gaulia M0Sl| LIETUVAI ....

1.000.000
5.000.000
1.000.000

Ci 
Ci 
Ci
Cr. 2.'>40.000

57.000
C r 2 0.000 
Cr. 2.C00.000
Cr. 1.000.000

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS J KK FONDĄ



8

MŪSŲ ŽINIOS
REIKŠMINGAS PRIPAŽINIMAS

Dr. Antanas Gaulia, iš Rio de Janeiro, 
rašo kun. Pr. Gavėnui: "Širdingai dėkoju 
už mums pasiustu 'Feliz Eterno Natal' 
ir įdėtas plotkeles.

Geriausio pasisekimo Jūsų svarbiame 
bažnytiniame, kultūriniame ir tautiškam 
darbe".

I r priduria: "Siunčiu Cr. 1.000.000 
kruzeirų, kuriuos panaudokite MŪSŲ 
LIETUVAI kaip Jums atrodys geriau".

Pinigus jtraukėm j Kultūrinį Kazimie 
rinj Fondą, kad augtŲ numatytiems 
spaudos, lituanšstikos ir jaunimo kultūri 
nei veiklai paremti tikslams. Ir nuošir
džiai dėkojame dr. Antanui Gauliai, ku
ris, augštai vertindamas kitu darbus,tup 
pačiu parodo ir savo paties uolumą tau
tiniam, kultūriniam, o taip pat ir religi
niam darbe Rio de Janeiro tautiečiu tar
pe. Tad ir jam geriausios sėkmės ir gau
sias AugŠČiausiujo palaimos, ypač šiais, 
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAIS.- 
Ką mūšy "kariokai" šiuo atžvilgiu pla
nuoja?

NAUJAS DENTISTAS

DOUGLAS SALDYS baigė OSEC 
odontologijos fakultetą. Diplomų įteiki
mo iškilmės buvo ANHEMBI konvenci
jų rūmuose, sausio 16 dieną. Tikimės 
apie Douglą vėliau gauti daugiau žinių, 
o tuo tarpu sveikiname naują daktarą 
ir linkime geriausios sėkmės.
ŠALPOS RATELIS

Iki šio sausio mėnesio pabaigos prie 
Šalpos Ratelio savo įnašu prisidėjo

NPN (XI ir XII)........... Cr. 400.000
Lai Viešpats gausiai atlygina visiems, 

kurie dosniai aukoja paramos ir šalpos 
reikalingiems.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

José MISIŪNAS 
Antanas TININIS 
Kazys KAI RYS

C.150.000
Cr. 150.000
Cr.200.000

MŪSŲ LIETUVA

šio "ML" numerio
GARBĖS L E Į

MARIJA VALENTINA AUGUSTAUSKAS
Mielai ML skaitytojai bei rėmėjai širdingaidėkojame 
ir linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos. ’

Administracija

VEČIAS IŠ ARGENTINOS

KUN. JUOZAS MARGIS MIC
Rosario lietuviu šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, šį antradienį atvyko iš Argen
tinos j mūsų koloniją. Jo kelionės tiks' 
las yra aptarti vyskupo Pauliaus A. Bal
takio lankymąsi Brazilijoj ir Argentinoj. 
Kun. Margis atskrido j naują S. Paulo 
aerodromą, kur jį pasitiko kun. Pranas 
gavėnas. Svečias bus su mumis iki ket
virtadienio. Yra apsistojęs V. Zelinos 
klebonijoj.

Halina Mošinskienė

GALIME PASIDŽIAUGTI DRAUGE

su mūsų kuklia Santos pajūriuos gyve
nančia menininke Stase Steponaitiene, 
laimėjusią sidabro medaliu meno paro
doje "V Salão Nacional de Artes Plásti
cas Salgado Filho" vykstančioje nuo 
21 iki 31 sausio m. 1986 m. Museu da
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Parodos atidarymas įvyko sausio n. 

21 d. 15:30 p.m.
Kadangi pakvietimą gavau tik 22 d', 

sausio, negalėjau atidaryme dalyvai i. 
Bet kviečiu visus pasigėrėti mūsų m ni- 
ninkės kūryba žengiančią tobulėjirr 
simbolikos keliais į didingą meno ir gro
žio poilsį akims ir sielai.

Laimėjimais visi džiaugiamės ir s tiki
name.

VASARIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švt «čia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime jiem 
daug sėkmės.
01/02 — Alexandra Olga Marchi 
02/02 — Helena Buitvidas Kublick s 
03/02 — Willy Ambrozevičius 
03/02 — Janete Jakatavinsky 
05/02 — Rene Ferrari
06/02 — Anton to Mikšas
07/02 — Anizim Popic 
08/02 — João šermukšnis 
12/02 — Francisco Satkūnas 
12/02 — Alfonsas Kublickas 
12/02 — Regina Balsevičius Neum. įas 
14/02 — Jorge Garško 
14/02 — Anita Pratali
15/02 — Odair Jeremias Collela 
16/02 — Eugenia Reuba \
18/02 — Alfonsas Pupelis 
18/02 — Aida Garško Pinheiro 
21/02 — Algimantas Saldys 
23/02 — Arlete Bumbles de Abreu

Cartelho
24/02 — Algirdas Šukys
27/02 — Casimiro Ambrozevičius

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba

Aleksandras BAGDONASCr. 150.000
Jonas BAGDŽIUS 
Stepas NARUŠIS 
Dr.Bronius SKADAS 
Vaclovas KONTAUTAS 
Aldona VALAVIČIŪTĖ

Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 300.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERA" Ą 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PA V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONU 3J.

Aeronáutica, Parque fbirapuera. (Pasiek
ti — įsukant nuo Obelisko į Observatori
jos pobūdžio pastatą. Ten vyksta toji 
paroda, kur rasite kuo pasigėrėti ir pasi
žmonėti).

Lida

Paul

INDUSTRIA DE PEÇAS 
LINHA MERCEDEZ BENZ
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